چهارشــنـــبــــــــــــــه
 25دی مـــــــاه 1392
 13ربیع االول 1435
 15ژانـــویــــه 2014
ســـــالنـــــوزدهـــــم
ش��ـــــمــــــاره 5559

16
اعتراضعمومي
به تبرئه  2افسر
شكنج هگر امريكايي

گروه شوك :قاضي دادگاه در يك حكم جنجالي دو افسر پليس امريكايي
را كه با آزار و شكنجه مرتكب قتل جوان بيگناهي شده بودند در كمال ناباوري
حاضران در دادگاه بيگناه ش��ناخت .حدود سه سال پيش اين دو افسر پليس
«اورگان كانتي» واق��ع در كاليفرنياي امريكا ،جوان بيخانماني را كه مبتال به
نوعي بيماري رواني بود شبانگاه با ضربههاي مهلك باتوم و مشت و لگد بشدت
مورد ضرب و شتم قرار دادند.
شدت ضربهها چنان بود كه جوان بيخانمان روانه بيمارستان شد و پس از
پنج روز در حالي كه به كما رفتهبود ،براثر خونريزي داخلي و ضربه مغزي به قتل
رسيد .در جريان تحقيق روشن ش��د كه دو افسر بيرحم با اطمينان از نبودن
دوربينهاي مداربسته مرد جوان را با ضربات هولناكشان از پاي درآوردهاند،

اما انتش��ار يك كليپ ويدئويي  33دقيقهاي توس��ط يكي از ش��هروندان پرده
از اين جنايت وحش��تناك برداشت .در ويدئوي ارس��ال شده به قاضي دادگاه
ش��ش مأمور پليس بخوبي در صحنه حادثه ديده ميشدند كه همگي به اتفاق
در حال ضرب و ش��تم جوان بيچاره هستند .طي سه س��ال پرونده در مراجع
قضايي مختلف تحت بررس��ي قرار گرفت و دادگاه نخس��تين دو تن از افسران
را مجرم ش��ناخت و آنها را بهجرم قتل ،ضمن مجازات معرفي كرد اما با تالش
مافياي پليس امريكا ،قاضي دادگاه اخيرا ًهر دو را بيگناه تش��خيص و حكم به
آزاديشان داد .پس از صدور حكم نهايي قاضي ،بسياري از مخالفان اين رأي و
خانواده مقتول با تجمع مقابل ساختمان دادگاه خواستار تجديد نظر در حكم
شدند اما اين حكم قطعي اعالم شد.

شــــــوک امروز
تيراندازي و گروگانگيري
دزدان مسلح در يك
فروشگاه
بازداشت عامالن نفوذ
به سرور دانشگاهي در
قوچان
دستگيري دزد اينترنتي
در زنجان

شـوك طبیعت

شـوك مجازی

فرار مرگبار آهو از دست
شكارچي موتورسوار

کالهبرداری اينترنتي
با سایت شرطبندی

تيراندازي و گروگانگيري دزدان مسلح در يك فروشگاه
گروه شوك :دو برادر مسلح در دنور امريكا
كه قصد س��رقت از يك فروش��گاه را داش��تند
وقتي خود را در محاص��ره پليس ديدند زني را
به گروگان گرفتند تا بتوانند او را س��پر انساني
خود كنند و از فروشگاه خارج شوند.
مأموران پليس ايالتي در اين باره ميگويند:
گروگانگيران ،هر دو مسلح بودند و قصد دزدي
داش��تند كه ناگهان با حضور پليس تصميم به
گروگانگيري گرفتند.
يك��ي از آنه��ا ب��ا

اس��تفاده از زن مش��تري او را براي خود س��پر
انس��اني س��اخته بود اما تك تيرانداز پليس با
شليك به شانه س��ارق او را بشدت زخمي كرد
و به اين ترتيب هر دو س��ارق مس��لح دستگير
شدند .يكي از افسران پليس گفت :ما از دزدان
سه اسلحه كمري به دست آوردهايم.
هنگام درگيري ب��ا دزدان ،مأموران پليس
مجبور ش��دند خيابانهاي منتهي به فروشگاه
را براي س��اعاتي ببندند تا بهكس��ي صدمهاي
وارد نشود.

اينجا زندان اوين است با دنيايي باورنكردني

آرزوهاي رئيس دزدان
دريايي سومالي در اوین

عکس :شوک /بهنام عابدی

يك آهو براي فرار از دس��ت ش��كارچي
ت��ا حد م��رگ دويد ت��ا اينكه نف��س زنان
به دام افتاد.
به گزارش پایگاه دیدهبان حیاتوحش،
مأم��وران پليس صالح آب��اد دامغان پس از
مشکوک شدن به یک پراید و متوقف كردن
آن ،در بازرسی از صندوق عقب ،یک آهوی
زنده را که بش��دت در ح��ال نفس زدن بود
کشف كردند.
رئی��س اداره حفاظ��ت محیط زیس��ت
دامغ��ان در ای��ن باره گفت :رانن��ده خودرو
ادعا ك��رد با این آهو تصادف کرده و در حال
انتقال حیوان به مرکز درمانی بوده است اما
در جریان بررسی کارشناسان محیطزیست
و پلیس ،آثاری از تصادف خودرو با آهو ديده
نشد.
مسلم عراقی افزود :پس از انتقال آهو به
اداره محیط زیس��ت ،عالئم ظاهری نش��ان
دهنده خستگی مفرط حیوان بود و مشخص
شد ش��کارچی متخلف پس از تعقیب آهو با
موتورسیکلت و دواندن حیوان تا حد مرگ،
آن را شکار کرده است.
رئی��س اداره حفاظ��ت محیط زیس��ت
دامغان اظهار داش��ت :متأسفانه آهو پس از
مدت کوتاهی در اداره محیطزیس��ت تلف
شد.
پ��س از کالبد ش��کافی آهو در ش��بکه
دامپزش��کی دامغ��ان ،علت م��رگ ،پارگی
طحال و پرخون��ی ریه بر اث��ر دویدن زیاد،
تشخیص داده شد.
موتورس��یکلتهایی که از کش��ورهای
عربی قاچاق میشود و به  CRMیا اماراتی
معروف هس��تند ب�لای جان آهوان ش��ده
است و در دش��تها برای ش��کار آهو مورد
سوءاس��تفاده ش��کارچیان ق��رار میگیرد.
در ای��ن روش ش��کارچیان در دش��تهای
باز بهوس��یله موتورس��یکلت به تعقیب آهو
میپردازند .پس از مدتی دوندگی ،آهو بر اثر
دویدن زیاد و خستگی مفرط قادر به حرکت
نبوده و به دام ش��کارچیان میافتد .در این
زمان آهوی خسته توسط شکارچیان کشته
ی��ا بهصورت زن��ده به مکان��ی دیگر منتقل
میش��ود .مس��لم عراقی گفت :ش��کارچی
متخلف پ��س از تکمیل پرون��ده به مراجع
قضایی تحوی��ل و با دس��تور قاضی پرونده
روانه زندان شد.

ادامه از صفحه 15
اينج��ا پيرمرد و ج��وان ،ايران��ي و خارجي
همه در حال كار هس��تند ،ش��ايد ب��اور نكنيد
خطرناكتري��ن مجرمان بينالملل��ي در كنار
مرد موسفيد كه تنها جرمش ضمانت يك چك
است ،شانه به شانه كار ميكنند.
رئيس دزدان دريايي سوماليايي نيز مهمان
اي��ن زندان اس��ت ،وي در حال حاض��ر يكي از
حرفهايتري��ن نجاره��ا به حس��اب ميآيد و
همسلوليهايش ميگويند بارها شنيدهاند اگر
آزاد شود در كشورش يك كارگاه بزرگ نجاري
راه خواه��د انداخت و به همه اين ش��غل را ياد
خواهد داد.
قلبهاي پشت ديوارهاي بلند
محي��ط س��رد زندان ب��ا ديواره��اي بلند و
س��يمخاردارش براي خيليها بويژه زندانيان
بسيار دلگير است .پشت ديوار قلبهايي است
كه براي آزادي و در آغوش كشيدن عزيزانشان
ميتپ��د و س��ختيها و دلتنگيه��ا را به جان
ميخرند تا يك روز آزاد شوند.
برخالف بسياري كه همه زندانيان را مجرم
ميدانن��د ،خيلي از آن��ان بهخاط��ر تصادف،
مهري��ه ،اختالفات مالي و ش��ايد اش��تباهات
كوچ��ك محكوم به زندان ش��دهاند .جوان 28
س��الهاي كه يك س��ال اس��ت در زندان اوين،
آن ه��م بهخاط��ر ناتواني در پرداخ��ت مهريه
همسرش كه فقط  17س��كه بهار آزادي است
در زندان مانده اس��ت ،براي اينكه آزاد ش��ود و
به آغوش خانوادهاش برگ��ردد در كارگاههاي
حرفهآموزي كه توس��ط بنياد تعاون زندانيان
راهاندازي ش��ده مش��غول به كار اس��ت و همه
اميدش اين اس��ت كه به زندگ��ي بازگردد ولي
به ما ميگويد ميترس��د؛ ميترسد وقتي آزاد
شد با نگاههاي سرد و پر معناي كساني كه وي
را ميشناسند روبهرو شود .حاال وي يك سابقه
دار اس��ت و هراس دارد بهخاطر زنداني بودنش
كسي به وي كار ندهد و با اين برچسب زندگي
سختي را بگذراند.
آري اينج��ا زن��دان اويناس��ت ،يك��ي از
قديميتري��ن زندانهاي اي��ران كه محكومان
جرايم مال��ي ،جعل ،كالهب��رداري و مجرمان
خارج��ي در آن حب��س هس��تند .زندانياني از
كش��ورهاي تانزانيا ،نيجريه ،سودان ،سومالي،
اوگان��دا و ژاپ��ن ك��ه ميگوين��د در اين مدت
حرفهه��اي خوبي را ي��اد گرفتهاند و اگر روزي
آزاد ش��وند از حرف��هاي ك��ه ف��را گرفتهاند به
بهترين نحو استفاده خواهند كرد.
براي وارد شدن به محوطه زندان اوين كه از
پيش هماهنگ شده بود  45دقيقه ديگر طول
كش��يد تا مج��وز ورود صادر ش��ود .به هر حال
ميدانستيم اينجا زندان حساس و مهمي است
و باي��د هماهنگيهاي نهايي ص��ورت بگيرد،
داخ��ل رفتيم ،ع��دهاي از محكوم��ان همراه با
مأموران بدرقه آماده ميش��وند تا به دادسرا يا
دادگاه بروند ،با خ��ودروي وني كه منتظرمان
بود ب��ه يك��ي از كارگاهه��اي ب��زرگ نجاري
رفتي��م ،ح��دود  40زنداني مش��غول فعاليت
بودند .درقسمت ورودي اين كارگاه تعدادي از
صنايعدس��تي كه توسط زندانيان ساخته شده
بود قرار داش��ت ،به داخل رفتي��م و زندانياني
را ك��ه هفت تن از آنان از كش��ورهاي آفريقايي
بودن��د از نزديك ديديم ،آن��ان فنون نجاري را
آموزش ديده بودند و بخوبي كار ميكردند.
ب��ا يك��ي از آنان كه ب��ه اتهام قاچ��اق مواد
مخدر بازداش��ت شده و مشغول خراطي بود به
گفتو گو نشس��تيم .وي ميگويد چند س��الي

ميش��ود كه بازداشت اس��ت و در طول اين
مدت در كارگاهه��اي زندان اوين و در زمينه
نجاري آموزشهاي خوب��ي را فرا گرفته و به
اين خاط��ر در كارگاه نجاري كار ميكند كه
بتوان��د حرفهاي را ياد بگيرد ت��ا زماني كه به
كشورش بازگشت بتواند براي خود كارگاهي
را دس��ت و پا كرده و با ش��رافت زندگي كند.
وي گفت :ما در اينجا كار ميكنيم و بابت آن
حقوق هم ميگيري��م و خرجمان درميآيد
و از سويي خوشحال هس��تم كه توانستم در
زمان تحمل حبس در زمينه نجاري تخصص
خوبي بهدس��ت آورم و حداق��ل زندگيام در
دوران حبس به بيهودگي نگذشته است.
يك��ي ديگ��ر از زندانيان كه اهل كش��ور
دیگ��ر آفريقا اس��ت نيز گفت :م��ن بهخاطر
كالهب��رداري و جع��ل دالر بازداش��ت و به
زن��دان اوي��ن منتقل ش��دم ،وقت��ي اينجا
آم��دم دريافتم گروه��ي از زندانيان صبحها
ب��راي كار ب��ه كارگاههاي خياط��ي ،نجاري
و س��راجي ميروند .ابتدا فكر ك��ردم آنان را
براي بيگاري ميبرن��د ولي زماني كه متوجه
ش��دم در اين كارگاهها آم��وزش ميدهند و
در ازاي كار پ��ول ميپردازند ،م��ن نيز براي
حرف��ه آموزي داوطلب ش��دم و در طول اين
مدت منبتكاري را بخوبي ياد گرفتهام.
در كارگاه نج��اري از س��اعتهاي چوبي
بزرگ گرفته ت��ا صندلي و آدمكهاي چوبي

ساخته ميشود و زندانيان با عشق و عالقهاي
خاص مشغول كار هستند و ميگويند كار در
كارگاهها بهتر از وقت تلف كردن در بندهاي
ندامتگاه است.
از اي��ن كارگاه به كارگاه س��راجي رفتيم،
اينجا كيفه��اي دخترانه ،زنان��ه و مردانه و
كيفه��اي كوچ��ك بانكي توليد ميش��ود.
جمعيت اين كارگاه بيش��تر از كارگاه نجاري
اس��ت و زندانياني از كشورهاي ژاپن ،نيجريه
و اوگاندا نيز در كنار زندانيان ايراني مش��غول
به كار هستند و به حرفهشان نيز تسلط خوبي
دارند و به قول معروف براي خودش��ان استاد
شدهاند .جالب اينكه زندانيان خارجي كه با
اتهامهاي گوناگون بازداشت شدهاند در طول
اين س��الها فارسي را ياد گرفتهاند و در كنار
همبنديهايشان مش��غول فعاليت هستند و
از وضعيتي كه دارن��د ابراز رضايت ميكنند،
درست خالف احساس��ي كه زندانيان ايراني
در خارج از كش��ور دارن��د؛ هموطناني كه به
خاطر جرايمش��ان در زندانهاي كشورهاي
خارجي حب��س هس��تند و از وضعيت خود
بشدت ناراضي هستند.
زندان��ي ژاپن��ي ك��ه ب��ه خاط��ر قاچاق
موادمخدر بازداشت شده و در كارگاه سراجي
مشغول به دوزندگي است ابتدا نميخواست
ب��ا ما حرف بزن��د ولي هنگامي ك��ه دريافت
نميخواهيم تصويرش را منتشر كنيم عنوان

اختالف نظر بر سر

كرد در مدتي كه در زندان اوين است از رفتار
مس��ئوالن زندان و زندانبانان راضي اس��ت و
از س��ويي خياطي را به طور حرفهاي در اين
كارگاه آموزش ديده است.
زمان محدود بود و براي بازديد به آخرين
كارگاه اوي��ن يعن��ي كارگاه خياطي رفتيم،
 160زندان��ي در آنجا مش��غول كار بودند .از
پي��ر گرفته تا جوان همه س��رگرم كارش��ان
بودن��د .آنجا مردي موس��فيد كه  65س��ال
داش��ت نظرم��ان را به خود جل��ب كرد .وي
تعداد روزهايي را كه زنداني اس��ت ميداند،
ميگويد دقيقاً  56ماه است كه اينجا هستم و
اگر خدا بخواهد  4ماه ديگر آزاد ميشوم.
پيرمرد را حاجي ص��دا ميكنند ،حاجي
ميگويد ب��راي ضمانت يكي از بس��تگانش
پش��ت چك  90ميليونياش را امضا كرده و
هنگامي كه به خود آمده كار از كار گذشته و
به خاط��ر چك بالمحل كه ضمانتش را كرده
بود به  5سال زندان محكوم شده است.
حاج��ي ميخندد و ميگوي��د :ديگر چه
كار ميتوانم بكنم ،به خاطر نامردي ش��خص
ديگري در دوران پيري به زندان افتادم و براي
فرار از بيكاري و كس��ب درآمد به اين كارگاه
آم��دم و از كارم نيز راضي هس��تم و از ش��ما
ميخواهم به مردم بگوييد مثل من ناآگاهانه
چيزي را امضا نكنند و با رودربايستي ضامن
كسي نش��وند ،آخر و عاقبتشان من ميشوم!

نمايش گيوتين يادگار جنايات هيتلر در آلمان

گروه شوك :با كشف گيوتين زمان هيتلر در زيرزمين موزه ملي باوارياي مونيخ ،بين مخالفان و موافقان
نمايش عمومي آن اختالف دامنهداري بهوجود آمده است.
گروه��ي از مخالف��ان نازيس��تها در اداي احت��رام ب��ه
اعدامش��دگان زم��ان ديكتات��وري هيتل��ر در آلمان تالش
ميكنند اين گيوتين به تماش��اي عموم گذاش��ته ش��ود .با
اين گيوتين بس��ياري از مخالفان سرسخت هيتلر را گردن
زدهاند.
جوانتري��ن و ش��جاعترين مخالفان هيتل��ر دو خواهر و
برادر بهنام س��وفي شول  21س��اله و هانس از اعضاي گروه
مقاومت معروف به گروه «رز سفيد» بودند كه با اين گيوتين
اعدام شدهاند.
اين خواهر و برادر اعالميههاي ضدجنگ توزيع ميكردند
و عليه گشتاپو فعاليت داشتند.
نام اصلي دختر ،س��وفيا و برادرش ماگدالنا شول بود كه
از دانشآموزان انقالبي در آلمان بهش��مار ميرفتند .آنها از
اعضاي گروه مقاومت عليه خش��ونت در آلمان نازي بودند.
اين خواهر و ب��رادر به جرم پخش اعالميههاي ضدجنگ در
دانشگاه مونيخ دستگير و محكوم به مرگ شده بودند كه سر
هر دو با گيوتين از بدنشان جدا شد.
هيتلر دستور اكيد داده بود مخالفان رژيم بايد با گيوتين
اعدام ش��وند و به همين خاطر دستور ساخت  20گيوتين را
داده بود .براس��اس اسناد بهدس��ت آمده ،يك نگهبان بهنام

ياكوب اشميد اين خواهر و برادر را به گشتاپو لو داده بود.
خواه��ر و برادر به جرم خيانت محكوم ش��دند و هر دو را
به همراه س��ه تن ديگر از گروه مقاومت «رز سفيد» در سال
 1943ميالدي به گيوتين سپردند.
بازجويان گش��تاپو به س��وفي فرصت زندگي دادند تا در
صورت ل��و دادن ديگر اعضاي مقاوم��ت از اعدام نجات يابد
ولي او مرگ را انتخاب كرد كه از آن زمان تاكنون كتابهاي
متعددي درباره آنها نوشته شده است.
س��خنگوي موزه باواري��ای مونيخ در اينب��اره ميگويد:
خوفناك بودن دس��تگاه اعدام باعث شد تا در زيرزمين موزه
براي س��الها پنهان بماند اما رئي��س بنياد گروه مقاومت رز
سفيد معتقد است اين گيوتين بايد به نمايش عموم دربيايد
تا به اعداميان زمان هيتلر اداي احترام شود و جنايات هيتلر
بيشتر بازگو گردد.
فرانت��س ژوزف مولر كه يكي از  89عض��و بازمانده گروه
مقاومت رز س��فيد اس��ت ميگوي��د :اين گيوتي��ن بايد به
نمايش گذاشته ش��ود تا نام و خاطره سوفي و هانس و ديگر
مبارزان راه آزادي زن��ده بماند اما برخي هم مخالف نمايش
اين گيوتين هس��تند و ميگويند تماش��اي گيوتين ،خاطر
بازماندگان اعداميهاي زمان هيتلر را آزرده خواهد كرد.

در ادامه مرد جواني كه مش��غول خياطي بود ما
را صدا كرد و گفت :آقا من فقط به خاطر مهريه
و آن هم  17س��كه بهار آزادي در زندان هستم،
نه سيگار ميكشم ،نه اهل خالف هستم و نه در
گذش��ته خالفي كردهام ،فقط به خاطر ناتواني
در پرداخ��ت مهريه ب��ه زندان افت��ادهام و كار
ميكنم تا بتوان��م مهريه را پرداخت كنم و آزاد
ش��وم .من جوان هستم و به جاي اينكه بيرون
باشم االن اينجا هستم.
وي ميگوي��د :از روزي ميترس��م كه آزاد
شوم و با نگاههاي سرد و معنادار كساني كه آنان
را ميشناس��م روبهرو ش��وم ،باالخره برچسب
س��ابقهدار و زنداني را ناخواسته يدك ميكشم
و ه��راس دارم كه زندگ��يام رو به تباهي برود،
وقتي مردم فرقي بين يك زنداني مهريه و يك
زنداني جنايتكار قائل نيستند چه كار ميتواني
بكني؟
حرفه��اي اين جوان وج��دان آدم را بيدار
ميكند ،ش��ايد اين ط��رز تفك��ر را خيلي از ما
داش��ته باش��يم ،مطمئناً فرقي بي��ن زندانيان
جرايم مؤثر مثل آدمربا ،قاتل ،دزدان خشن و...
و زندانيان مهري��ه ،تصادفات و اختالفات مالي
و س��بك وجود دارد ،بايد كالهم��ان را قاضي
كنيم.
زندان��ي ديگ��ري از آن س��وي س��الن صدا
ميكند من حاضرم مصاحبه كنم ،اگر دوس��ت
داريد با من مصاحبه كنيد!
وي نگران خانوادهاش بوده و بغض و اش��ك
چشمانش نشان از دلتنگيهايش دارد.
وي به م��ا گفت :به خاطر اخت�لاف مالي با
ش��ريكم به زندان افتادم و االن يك سال است
اينج��ا هس��تم ،يك پس��ر و يك دخت��ر دارم،
مس��تأجر هس��تيم و همس��رم براي پرداختن
اجاره بي��رون كار ميكند ،بچههايم دانشآموز
هس��تند و مطمئن��م از اينك��ه اينجا هس��تم
هم ناراحت و هم س��رافكنده هس��تند .خيلي
سخت اس��ت كه پدر باشيد و باعث شرمساري
خانوادهتان باشيد.
غيرت��م قبول نميكند زن��م بيرون كار كند
و حت��ي راضي نيس��تم ب��راي پيگي��ري كارم
به دادس��را و دادگاه بيايد .مدام نگران هس��تم
مبادا اتفاق بدي برايش��ان بيفتد .نگران هستم
وقتي من نيستم كسي مزاحمشان شود و كلي
افكار متش��نج كه ذهنم را درگير كرده اس��ت.
م��ن هم ب��ا كار كردن در اينجا س��عي ميكنم
كمكي براي آنان باش��م تا اينكه آزاد شوم ولي
من هم مثل ساير زندانيهاي جرايم غيرمؤثر،
نگران نگاههاي بد هستم و ميترسم اين نگاهها
موجب رنجش خانوادهام شود!
دست آخر
متأس��فانه نگاه جامع��ه به هم��ه زندانيان
يكس��ان اس��ت و فرقي بين آنان وجود ندارد.
بيش��تر از زندانيان خانوادههايشان هستند كه
در معرض آس��يبهاي اجتماع��ي قرار دارند و
بايد چاره ای براي آنان انديش��يده ش��ود ،حل
مشكالت آنان ميتواند در پيشگيري از جرايم
احتمالي بس��يار تأثيرگذار باش��د ،از س��ويي
بايد فضاي اش��تغال در زندان ب��راي زندانيان
پيشبيني ش��ود كه تع��داد بيش��تري از آنان
بتوانند در كارگاه حرفهآموزي و اشتغال به كار
مشغول شوند.
البته بايد به اين نكته بيش��تر از پيش اشاره
كرد كه زماني ميتواني��م جامعه پويا و موفقي
داش��ته باش��يم ك��ه نگاههايمان را ب��ر برخي
معض�لات اجتماع��ي تغيير دهيم و ش��انس
دوبارهاي را به برخي همنوعانمان بدهيم.

يك مج��رم اینترنت��ی که با انگی��زه تامین
هزینههای تحصیلی اقدام به کالهبرداری کرده
بود ،دستگير شد.
س��رهنگ اکبر امینی رئي��س پلیس فتاي
اردبيل در این خصوص گفت :کارآگاهان هنگام
بررسی و رصد سایتهای فعال در فضای مجازی
به س��ایتی غیرمجاز که در زمینه ش��رطبندی
مسابقات فوتبال فعالیت میکرد برخورد كرده و
تحقیقات خود را در این ارتباط آغاز کردند.
وی اف��زود :پس از تحقیقات ب��ه عمل آمده
مشخص شد این س��ایت با هدف کالهبرداری
از مردم راهاندازی ش��ده که با پیگیری موضوع
کاربر شناس��ایی و در عملیاتی در شهر «نمین»
دستگیر و کیس رایانه از وی کشف شد.
رئیس پلیس فتای استان با اشاره به اعترافات
فرد دستگیر شده اظهار داشت :مجرم اینترنتی
با اعتراف به کالهبرداری از ش��هروندان ،انگیزه
خ��ود را تامین هزینهه��ای تحصیلی و رفع نیاز
مالی عنوان کردکه با تکمیل پرونده تحویل مقام
قضایی شد.

بازداشت عامالن نفوذ به
سرور دانشگاهي در قوچان
عامالن نفوذ به س��رور يکي از دانشگاهها در
شهر قوچان از س��وي پليس سايبري دستگير
ش��دند .به گزارش پليس ،رئي��س پليس فتاي
اس��تان خراس��ان رضوي در تش��ريح اين خبر
گفت :در پي ش��كايت نماين��ده حقوقي يکي از
دانش��گاهها در قوچان مبني ب��ر اينكه گروهي
ناشناس با نفوذ به سرور دانشگاه اقدام به تغيير
نمرات دانش��جويان كردهاند ،به لحاظ اهميت و
حساسيت موضوع ،شناس��ايي عامل يا عامالن
نفوذ در دس��تور كار كارشناسان پليس فتا قرار
گرفت .سرهنگ عرفاني ادامه داد :کارشناسان
پس از بررس��يهاي الزم و اس��تعالم از مبادي
ذيربط و يكسري اقداماتي توانستند عامل اصلي
را شناسايي و دستگير كنند.
متهم که يکي از دانشجويان همان دانشگاه
بود با ديدن شواهد فني و مستندات لب به سخن
گشود و در خصوص جرم خود با ندامت گفت« :به
علت کس��ب رتبه باال در رشته تحصيلي مرتبط
و با عنوان كار دانش��جويي در واحد انفورماتيک
مش��غول به کار ش��دم و با پي بردن به ضعف در
امنيت سيستم و نامگذاري نامناسب پسوردها،
با همکاري س��ه تن از دانشجويان ديگر ،نمرات
 28دانشجو كه مشروط شده بودند را در سيستم
اصالح كرده و از هركدام پولي گرفته و تقس��يم
ميكرديم».
در پ��ي اعتراف��ات نامبرده ،س��اير متهمان
شناس��ايي و دستگير ش��دند و پس از بازجويي
به بزه ارتكابي اعتراف ك��رده و پرونده به همراه
متهمان تحويل مقام قضايي شد.
سرهنگ عرفاني در پايان به تمامي مسئوالن
انفورماتي��ک ادارات و دانش��گاهها توصيه کرد:
مهمترين عامل دسترس��ي غيرمجاز به دادهها
گذاشتن رمزهاي عبور نامناسب و قابل حدس
ميباشد.

دستگيري دزد اينترنتي
در زنجان
ي��ك دزد اينترنتي در زنج��ان به دام پليس
س��ايبري افتاد .ب��ه گزارش پليس ،س��رهنگ
«نصرتاهلل امی��ری» رئيس فتاي زنجان درباره
جزیی��ات این خبر ،گفت :مردي ب��ا مراجعه به
این پلیس در خصوص سوءاس��تفاده اینترنتی
از حس��اب بانکی خود شکایت کرد و موضوع در
دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد :با تحقیق��ات الزم از
مالباخته و با گرفتن پرینت حساب وي و بررسی
آن مش��اهده ش��د  36خرید اینترنتی از یکی از
سایتهای معتبر فروش کاال انجام شده است.
امیری تصریح کرد :تحقیقات در این زمینه
آغاز ش��د و مأم��وران دریافتند هم��ه کاالهای
خریداری شده به آدرس��ی مشخص در یکی از
شهرکهای زنجان ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد :پس از شناسایی دقیق
اين خانه ،تیم��ی از ماموران پلیس به آنجا رفته
و در بازرس��ی از خانه کاالهای خریداری شده را
به دست آورد.
این مق��ام پليس��ي تصریح ک��رد :متهم در
بازجوییهای به عمل آم��ده اظهار کرد قب ً
ال در
یک شرکت پخش فرآوردههای گوشتی مشغول
به کار بودم .این مس��ئول تاکید کرد :با توجه به
اعتمادی که فروشندگان به وی داشتند کارت
بانک��ی خود را جهت دریافت و پرداخت وجه در
یدادند که متهم نیز از فرصت
اختی��ارش قرار م 
به دس��ت آمده اس��تفاده کرده و رمز دوم کارت
آنها را فعال میکند .رئیس پلیس فتای استان
زنجان با هشدار به مردم مبنی بر اینکه رمز اول
و دوم و ک��د  cvv2کارت عاب��ر بانک ،اطالعات
محرمانه اس��ت و نباید آن را در اختیار دیگران
قرار دارد ،خاطرنش��ان کرد :با توجه به اعترافات
متهم در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد
وی از کارت بانکی دو نفر به همین طریق جهت
رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کرده است.

